PSZB jegyzőkönyv 2020.11.11
Helyszín MÍSZ iroda illetve 2 fő videókonferencia útján csatlakozott.
Résztvevők: Gajdos Csaba tag(Video),Máté Gyöngyi tag, Orosz Viktor sportolók képviselője, Vánky
Sebastian elnök, Hegedűs András bírói bizottság(Video)., Windischmann Mercédesz főtitkár.

Napirendi pontok:
1. Íjtípusok elnevezése
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretném a következő javaslatot tenni:
Általános félreértésekre és meg nem értésekre ad okot az íjkategóriák elnevezése, ami még a MOB és
NVESZ szintjén is magyarázkodásra ad okot, például, miért olimpiai a magyar elnevezés, ha a terepen
nincs olimpia hanem világjátékok és az angol neve sem ad okot erre az elnevezésre.
Szeretném javasolni az angol elnevezések illetve azok megfelelő magyarított változatának
bevezetését. Azért most javaslom, mert a terem szezon (ha lesz egyáltalán a COVID miatt) még van
idő mindent átállítani és átnevezni, illetve a nevezési oldalon a megfelelő nevezési szabályokat
megalkotni, az eddigi eredmények átalakítása-elvesztése nélkül.
Hozzáteszem ez nekünk, nekem és Tímeának adja a legtöbb munkát, de nem lehetetlen.
A következő változtatásokat javaslom:
„olimpiai” : recurve- R „csigás”: compound- CU- ezt a rövidítést most is így használjuk!
„ vadászreflex”: traditional recurve – TRB. Ugyanakkor longbowt, most is így nevezzük és rövidítjük
(LB), a barebow is saját nevén szerepel, a rövidítéssel együtt (BB) a történelmi rövidítése pedig az
IAA-ból lett átvéve: PBHB.
A Bizottság megtárgyalta a javaslatot.
Döntés: Az olimpiai(O) helyett Reflex(R) lesz az íjtípus neve. A Többi íjtípus elnevezése marad a régi.
2. Rövidtávú OB
A verseny azoknak az íjászoknak lett kitalálva , akik kezdők, vagy nem minősültek. Nem tartom jónak,
hogy Országos Bajnokságot rendezünk egy olyan számnak aminek a verseny távja 70 méter,
nincsenek minősítési szintek, nincsenek kötelező részvételű minősítő versenyek, viszont ugyan úgy
OB érmet és akár kupát kapnak.
Javaslataim a következők:
- GP rendszerbe kivinni: legyen 3 verseny (U14-n belül amíg az évek óta tartott létszám vesz részt) itt
pontokat lehet szerezni, ahogy az már kidolgozásra került normál távokon és legyen egy GP (döntő).
- Miután ez a táv csak gyakorlásnak/felkészülésnek lett kitalálva, ezért egy-max. két évig lehetne
benne részt venni, utána 70méterre ki kell menni.
- Ha úgy döntötök, hogy marad az OB, akkor minimum 2 OB-ra minősítő versenyen kötelező részvétel
és 4*3vesszős kiesőzés az OB-n, egy-max. két évig lehetne benne részt venni, utána 70méterre ki kell
menni.
A Bizottság megtárgyalta a javaslatot.
Döntés: A RT OB neve Rövidtávú Pályaíjász Bajnokság(RTB). Férfi és Női, Reflex és Barebow
íjtípusok , ahova minden korosztály nevezhet.
Táv 30m 80-s lőlap mindenkinek. Az U-14 versenyekkel együtt kvalifikációs verseny az RTB-re.
Minimum egy részvétel szükséges az RT bajnokság nevezéshez.

3. Bírók beosztása
A PSZB tájékozódott a bírók beosztásának helyzetéről.
Kérés a bírói bizottsághoz, hogy minden bíró egyenlő esélyt kapjon az előre menetelre.
Nem szerencsés, ha mindig a szervező dönti el ki legyen bíró a versenyén. Mivel a szervezők száma
erősen limitált így a nagyom versenyeken általában ugyanazok a bírókat alkalmazzák. Javaslat persze
lehet, de más is esélyt kell kapjon komolyabb versenyekre.
4. Minősítési pontszámok:
A minősítési pontszámok évek óta nem változtak. Jelentősen leszakadtak a B,A szinttől, amely a
nemzetközi mezőnyt követte. Mivel sok kategóriában csak 1-2 versenyző van nem is egyszerű
igazságos szinteket belőni.
Döntés:
Gyerek és serdülőnél 5% emelés minden minősítési szinten.
Kivéve: Reflex serdülő lány, Reflex serdülő fiú, Reflex gyermek lány, Reflex gyermek fiú, Csigás
serdülő lány, Csigás serdülő fiú, Csigás gyermek lány, Csigás gyermek fiú, nekik 1% az emelés.
Kadet, Ifi, Felnőtt és Master egységesen 1% emelés minden minősítési szinten.
BB csak a Gyerek és serdülő szint emelkedik (táv a régi) a többi BB korosztálynál a szint nem
változik, marad a régi.
Lásd táblázat 2021.02.01
5. Szponzorokra vonatkozó szabályok:
A Sportigazgató javasolja az U14, gyerek-serdülő OB és a RT versenyekre is a kiírásban a
szponzorációkra vonatkozó rész betételét.
Döntés:
A szabályzat minden korosztályra nézve kötelező.
1, 2021. évi versenytervezet:
Terem versenyek: 2021. márciusra betesszük a Terem WA OB a terem bérlet miatt bekerül a
naptárba, de a COVID helyzet a meghatározó.
Döntés: nem kell kvalifikálni a 2021 WA Terem OB-ra a járvány miatt. Az IFAA-re eddig sem kellett.
Kültéri versenyek:
Döntés:
4 OB kvalifikációs verseny lesz, egy OB+ csapat OB. az évadnyitó egyik OB kval. verseny.
Amennyiben a nemzetközi CEC elmarad Az Ob kval versenyek CEC pótló versenyek is egyben, az
eredmény onnan beleszámít az összesített CEC eredménybe.

